Orde van dienst voor de 2de zondag van Pasen
11 april 2021

He Qi (China, 1951 - ) - ‘De ongelovige Thomas’

Martinuskerk Warnsveld/Leesten
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Welkom door ds. Stijn van der Woude
Ouderling van dienst steekt de tafelkaarsen aan
Stilte
Antifoon 640a
Intochtspsalm: psalm 81 couplet 1 en 9
Antifoon 640a
Bemoediging:
VG: Onze Hulp is in de Naam van de Eeuwige
ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Drempelgebed
Kyriëgebed
Glorialied: 642 couplet 1, 5 en 7.
Groet:
VG: De Eeuwige zij met u.
Allen: OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE.
Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezing uit de profeten: Jesaja 26: 1-13
Lied 175 couplet 1 en 4
Schriftlezing uit het Evangelie: Johannes 20: 19-31
Lied 633 couplet 1,4 en 5
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Overdenking
Meditatief muzikaal moment
Lied 909 couplet 1 en 2
Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
gezamenlijk oecumenisch Onze Vader.
Mededelingen
Er is gelegenheid aan de collecte bij te dragen via de GIVT-app
of via de rekening, die vermeld staat in KerkZIN. De collecten
zijn bestemd voor: 1) Kinderen in de knel; 2) Zondagse bloemen
Lied: ‘Als ik jou bij name roep’ couplet 1, 4 en 5. (Uit: Het liefste
lied van overzee, deel 2, lied 4).
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4. Als ik jou bij name roep,
is dan je hart voor mij?
Gaat je allerdiepste angst
dan niet voorgoed voorbij?
Zal jij in geloof voortaan
voor de goede schepping staan,
als mijn woorden leven gaan
in jou en jij in mij?

5. Als u mij bij name roept
om mijn vertrouwen vraagt,
zal ik volgen in uw spoor,
door uw liefde uitgedaagd.
Ja, met liefde zal ik gaan
waar U zelf bent voorgedaan,
tot ik voluit zal bestaan
in U en U in mij.

Wegzending en zegen, door allen beantwoord met een
gesproken 'amen'.

Ouderling van dienst: Corien Ruijsink
Diaken van dienst: Gerwin Wiegman
Voorganger: Ds. Stijn van der Woude
Organist en cantor: Jeroen Pijpers
Lector: Gerrit Voortman
week 14 - 2021 Martinuskerk, Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten
Liedboeklicentienummer: L 16303

Lezing stadsarcheoloog verplaatst: De lezing van stadsarcheoloog
Michel Groothedde over 1000 jaar Martinuskerk, op 13 april a.s. gaat
niet door, maar wordt uitgesteld naar september. We hopen dat we
dan weer lijfelijk in de kerk aanwezig kunnen zijn.
Benefietconcert zondagmiddag 11 april: Vanmiddag om 16.00 uur is
er een benefietconcert voor het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos.
Met medewerking van Allert van der Heijden (gitaar), Anna Maria Roos
(zang) en Jeroen Pijpers (orgel). Zie het kerkblad en de website voor
meer gegevens. Bij te wonen via Kerkdienst Gemist
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